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Netwerk Nieuw Rotterdam is een organisatie voor jongeren tussen de 16
en 27 jaar, met diverse culturele en religieuze achtergronden, waar zij bij
kunnen horen, vrienden maken, zichzelf ontwikkelen én zich vrijwillig
inzetten voor eenzame en kwetsbare Rotterdammers.

Netwerk Nieuw Rotterdam is sinds september 2017 actief. Sindsdien
hebben wij door middel van onze programma’s ruim 1000 jongeren weten
te activeren. In januari 2018 heeft Koningin Máxima een bezoek gebracht
aan onze organisatie, in april 2019 stond Pauline Calmez in de finale van
de Rotterdamse Zakenvrouw van het Jaar verkiezing. En in 2020 hebben
wij de Zorg+Welzijn Award gewonnen. Dit zijn resultaten waar we trots op
zijn. Dit alles organiseren we met een enthousiast team van 8 personen,
een betrokken bestuur en een fantastische raad van advies. 

Over Netwerk Nieuw Rotterdam

Functie: jongerenwerker
Wij zijn op zoek naar een jongerenwerker die zich vanaf september 2021
met enthousiasme wil inzetten voor Rotterdamse jongeren. Samen starten
we een nieuw project op waarbij jij op een ludieke wijze jongeren benadert,
met hen in gesprek raakt en hen uitnodigt om deel te nemen aan diverse
activiteiten. Het doel is om samen de negatieve gevolgen van de Corona
crisis voor jongeren tegen te gaan.
Als jongerenwerker ben je met een mobiele ontmoetingsplaats, ook wel het
Clubbussie, op diverse plekken in de stad te vinden. Denk aan scholen, op
pleinen en bij parken. Hier zorg je voor een gezellige ontmoetingsplek,
organiseer je challenges en knoop je gesprekken aan met jongeren. Je
nodigt andere jongerenwerkers in de stad om mee te doen en creeërt 'buzz'
op sociale media en de straat. Jongeren nodig je uit voor toffe events die
door jou worden georganiseerd. Deze events zijn: ‘Hoe ga je om met..
sessies’ onder begeleiding van ervaringsdeskundigen, trainingen en ‘Walk
and Talks’. Al deze activiteiten organiseren we in samenwerking met de
Gemeente Rotterdam, maatschappelijke organisaties en scholen. 



Je bent met de mobiele ontmoetingsplek in de stad, organiseert hier
challenges, spreekt jongeren aan en nodigt ze uit voor de events. 
Je organiseert wekelijks een event voor jongeren. Deze geef je
inhoudelijk vorm en leid je. 
Je onderhoudt contact met de Gemeente Rotterdam en andere
maatschappelijke organisaties. Je nodigt hen uit bij het clubbussie en
stelt hen op de hoogte van de events. 
Je beheert, in samenwerking met het team, een online chat. 
Je rapporteert en registreert de inhoudelijke resultaten.  
Je communiceert en stemt af met je collega’s. 
Je neemt deel aan de werkoverleggen met het team en wordt
betrokken bij de alledaagse taken van de werkvloer. 

Als jongerenwerker ben je verantwoordelijk voor de organisatie en inhoud
van het project. Daarbij heb je de volgende verantwoordelijkheden:

Jouw profiel:
Je hebt HBO werk- en denkniveau. 
Je bent een groepswerker. 
Je bent een energieke organisator met creatieve ideeën.
Je maakt gemakkelijk contact met jongeren en weet een positieve
sfeer neer te zetten. 
Je kunt zelfstandig werken en neemt initiatief.
Je bent flexibel en vindt het geen probleem om ook in de avond te
werken. (Over het algemeen 1 avond per week)
Je werkt gestructureerd en bent goed in organiseren, plannen en
overzicht houden.
Je kent de sociale kaart van Rotterdam.
Het handigste zou zijn als je in het bezit bent van een Rijbewijs B. 

Jouw verantwoordelijkheden:



Wat wij jou bieden:
Je wordt onderdeel van een klein, dynamisch team waarin er veel ruimte is
voor jouw creativiteit en mening. We zijn een sterk intern gemotiveerde
groep collega’s met veel oog voor elkaar waardoor er een prettige
werksfeer is. Er is ruimte om jezelf te ontplooien binnen de organisatie en
jouw expertise te delen met anderen. 
Je wordt betaald conform de CAO Sociaal Werk, Schaal 8 en ontvangt een
jaarcontract.
 

Solliciteren:
Stuur jouw C.V. en motivatiebrief naar Pauline Calmez. Dit kan tot en met
zondag 22 augustus. De gesprekken vinden plaats op maandag 30
augustus. Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact op.

Pauline Calmez
Oprichter en Directeur

pauline@netwerknieuwrotterdam.nl
tel: 06-83775487

www.netwerknieuwrotterdam.nl
 


